
โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนออนไลน ์

No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” 

พ้ืนฐานพินอิน PINYIN CLASS (8 Unit/15 Hours/14 Weeks) 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.10 – 14.10 น.  
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บา้นภาษาจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO.,LTD  ปัจจบุนัเทคโนโลยี

พฒันาไปอย่างมากและกระจายเป็นวงกวา้งมากขึน้ ใครๆก็สามารถเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ต 

และเป็นเร่ืองปกตท่ีิเราทาํกิจกรรมตา่งๆผา่นทางออนไลน ์ทัง้การตดิตอ่ส่ือสาร การส่ง

ขอ้มลู การสืบคน้ขอ้มลู รวมไปถึงการเรยีนทางออนไลน ์

ในสภาวะท่ีถกูจาํกดั การเดินทางออกไปสถานท่ีตา่งๆ ไมส่ามารถมาเจอหนา้กนัหรือรวมตวั

กนัเป็นกลุม่ในสถานท่ีเดียวกนัได ้ตอ้งเวน้ระยะห่างทางสงัคม NPP Chinese Online เกิดขึน้มาเพ่ือ

ตอบโจทยใ์นสภาวะแบบนี ้NPP Chinese Online คือ การเรยีนภาษาจีนทางออนไลน ์ไม่ว่านกัเรยีน

จะอย ูใ่กลห้รอืไกลแค่ไหนก็สามารถ เรยีนร ูภ้าษาจีนไดง่้ายๆกบั NPP Chinese Online 

NPP Chinese Online จะทาํการเรียนการสอนผา่นอินเตอรเ์น็ต โดยเหลา่ซือจากบา้น

ภาษาจีนณปภชั มีรปูแบบการสอน ส่ือการเรียนการสอน บรรยากาศ ความสนกุสนาน และ

ระยะเวลาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวัยของนกัเรียน ส่ิงตา่งๆเหลา่นี ้NPP Chinese Online จะ

สรา้งสรรคห์อ้งเรียนภาษาจีน ท่ีมีคณุภาพเพ่ือผูเ้รียนจะไดร้บัความรูท้างภาษาจีน และมีวามสขุกบั

การเรียนใหไ้ดม้ากท่ีสดุ เหมือนอย ูใ่นหอ้งเรยีนจรงิๆ แมว่้าจะไม่ไดเ้จอหนา้กนัโดยตรง 

“ เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าการเรียนภาษาจีนกบั NPP Chinese Online จะเป็นการเปิดกวา้ง

ทางการเรียนร ู ้ไดเ้ขา้ถึงการเรียนภาษาจีนอีกรปูแบบหนึง่ ใหก้บันกัเรียนท่ีไมว่่าจะอยู่ท่ี

ไหน ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึง่ตวัเลือกท่ีนกัเรียน

และผูป้กครองไวว้างใจ ” 
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ณปภชั เป็นสถานใหก้ารศึกษาขนาดเล็ก เริม่ทําการสอนวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 
โดยเนน้ใหผู้เ้รียน ร ูส้กึเหมือนอยูบ่า้น อบอุน่ใจ และปลอดภยั.. โดยเร่ิมตน้จาก

นกัเรียน 1 คนแลว้เพ่ิมขึน้เร่ือยๆจนถึงปัจจบุัน โดยใหค้วามสาํคญักบั การสอน
ภาษาจีนในลกัษณะการพฒันาทกัษะ ฟัง พดู อ่าน เขยีน มีอิสระระหว่างครแูละ

นกัเรียนในการจดัการเรียนรู ้

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เราสงัเกตเห็นว่า "การเรียนร ู ้ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีความรกัเสมอ" เมื่อ
ผูเ้รียนมีความรกัหรือเป้าหมายท่ีอยากเรียนร ู ้"การเรียนภาษาก็ ไมย่ากอย่างท่ีคิด" จะ
สงัเกตไดว่้า **ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบวก มีผลทาํใหผู้เ้รียนอยากเรียนภาษาจีน มากย่ิงขึน้ 

เราเรียกว่า  INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบนัดาลใจ คือ กญุแจสาํคญั ” 
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● เหมาะสํารบัผ ูเ้รยีน 

 ท่ีอยากเรยีนร ู ้"ภาษาจีน" ดว้ยตนเอง... 

เพราะการเรยีนร ูอ้อนไลน ์ในแบบกล ุม่ปิด   (LIVE สด) เป็นการเรยีนร ูเ้ฉพาะ

บคุคล มีการโตต้อบระหว่าง ครผู ูส้อนกบันกัเรยีน อย ูใ่นวงจํากดั  

ผ ูเ้รยีนสามารถฝากคําถาม ไวท่ี้ใตโ้พสต ์ เหลา่ซือจะกลบัมาตอบเม่ือสอนเสรจ็  

● ผ ูเ้รยีนสามารถกลบั มาเรยีนร ูด้ว้ยตนเอง ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา และ  

รอเรยีน LIVE สด ไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด  

 

 

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ  Npp Chinese Home เรียนซมัเมอรท่ี์จีน 

ไตห้วนั แคมป์ภาษาจีนในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิด) 
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 PINYIN CLASS เหมาะกบัใคร ?? 

สําหรบั นอ้งๆ ท่ีตอ้งการ เริม่ตน้ เรยีนภาษาจีน  … 

 

เป็นการเร่ิมตน้ การเรียนภาษาจีน โดยการปลกูรกั ในการเรียนภาษาจีน ใหน้กัเรียนมี 
INSPIRATION พรอ้มสาํหรบัการเรียนร ู ้… ในชว่งตน้นีน้กัเรียนจะเรียนร ู ้คาํศพัทร์อบตวั 
การสนทนางา่ยๆ ท่ีสามารถใชใ้นชวิีตประจาํวนั การทกัทาย แนะนาํตวัเป็นภาษาจีน ฯลฯ 

 

รวมถึงพ้ืนฐาน การเรียนร ู ้พินอิน (PINYIN) ใหน้กัเรียนอ่านและประสมคาํพินอิน
ได ้ประกอบกบัในการจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียน มีความสนกุ อยากรู ้อยากเห็น 

และอยากกลบัมาเรียนอีกครัง้ 
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เวลาเรียน กิจกรรมก่อนสอน กิจกรรมการสอน 

ช่ัวโมงที ่1 แนะนาํตวัพรอ้มกบัพดูคยุเรือ่ง

ทั่วไปเพ่ือผอ่นคลายก่อนเริม่เรยีน 

สอนพยญัชนะพินอิน 5 ตวัแรก / พกั 5 นาที / สอน

พยญัชนะพินอินอีก  6 ตวั / เลน่เกมส ์บิงโก โดยกตกิาก็คือ

ใหน้กัเรยีนเลอืกเขียนพยญัชนะพินอินท่ีตนเองชอบโดย

จะตอ้งเป็นพยญัชนะพินอินท่ีเรยีนไปในวนันีเ้ทา่นัน้ 

หลงัจากนัน้คณุครูจะสุม่เลอืกพินอิน โดยใครท่ีมีพยญัชนะ

พินอินครบก่อนเป็นอนัดบัแรกจะเป็นผูช้นะ / สั่งการบา้น 

(ใหน้กัเรยีนกลบัไปจาํพยญัชนะทัง้ 11 ตวั) 

 
ช่ัวโมงที ่2 

ทบทวนเนือ้หาจากสปัดาหท่ี์แลว้ สอนพยญัชนะพินอิน 6 ตวั / พกั 5 นาที / สอนพยญัชนะ

พินอินอีก  6 ตวั (รวมตวัพิเศษ 2  (y,w)ตวั) / สอนรอ้งเพลง

พยญัชนะพินอิน / สั่งการบา้น (ใหน้กัเรยีนกลบัไปจาํ

พยญัชนะทัง้ 23 ตวั) 

ช่ัวโมงที ่3 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน / รอ้งเพลงพินอิน  

ทดสอบเขียนตามคาํบอกโดยท่ีครูจะพดูออกเสยีงพยญัชนะ

ของพินอินและใหน้กัเรยีนเขียนพยญัชนะท่ีตนเองไดย้ิน 

พรอ้มกบัเฉลยและอธิบาย 10 นาที /  พกั 5 นาที / สอนสระ

เดี่ยว  6 ตวั และสระผสม 10 ตวั  

ช่ัวโมงที ่4 ทบทวนเนือ้หาจากสปัดาหท่ี์แลว้ สอนสระผสม 10 ตวั / พกั 5 นาที / สอนสระผสมอีก 10 ตวั 

/ สั่งการบา้น (ใหน้กัเรยีนกลบัไปจาํสระของพินอินทัง้ 30 

ตวั) 

ช่ัวโมงที ่5 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

ทดสอบเขียนตามคาํบอกโดยท่ีครูจะพดูออกเสยีงสระ

ของพินอินและใหน้กัเรยีนเขียนสระท่ีตนเองไดย้ิน พรอ้มกบั

เฉลยและอธิบาย 10 นาที / สอนการผสมคาํระหวา่ง

พยญัชนะและสระของพินอินในประโยคง่ายๆ / พกั 5 นาที / 

สอนการผนัวรรณยกุตพ์รอ้มกบัฝึกอา่นจากประโยคง่ายๆ 

ช่ัวโมงที ่6 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

ฝึกอา่นพินอิน โดยเริม่จากประโยคสัน้ๆง่ายๆไปจนถึง

บทความสัน้ๆ 

ช่ัวโมงที ่7 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

ทบทวนการผสมคาํและการผนัวรรณยกุต ์/ เขียนตามคาํ

บอก 10 คาํพรอ้มเฉลยและอธิบาย / ฝึกอา่นบทความพิน

ตารางการสอน PINYIN CLASS 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.10 – 14.10 น. 

** เหลา่ซือเขา้สอนกอ่นเวลา 

เรยีนจรงิ 10 นาที (พกัเบรก 10 นาที) 
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อินสัน้ๆ / สอนการแนะนาํตนเองเป็นภาษาจีนพรอ้มกบัให้

นกัเรยีนลองเขียนการแนะนาํตนเองเป็นพินอิน 

ช่ัวโมงที ่8 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน / ทบทวนการ

อา่นพินอินดว้ยการอา่นบทความ

สัน้ๆ 

อธิบายการหลกัการอา่น bu , yi และหลกัการเปลีย่นเสยีง

วรรณยกุตต์า่งๆ / ทาํแบบฝึกหดัท่ี 1 เรือ่ง bu , yi / พกั 5 

นาที / สอนการทกัทายตา่งชว่งเวลาตา่งๆ (ตอนเชา้ ตอน

สาย ตอนเท่ียง ตอนบา่ยและตอนเย็น)  

ช่ัวโมงที ่9 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน / ทบทวนพยญัชนะ 

/ สระของพินอิน 

สอนประโยคคาํศพัทป์ระเภท 告别语 (ประโยคบอกลา) 

พรอ้มกบัอธิบายหลกัการใชใ้นรูปแบบตา่งๆ / พกั 5 นาที / 

สอนเพ่ิมเตมิประโยค 告别语 ท่ีมกัจะเจอเป็นสาํนวนจีน   

ช่ัวโมงที ่10 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน / เลน่บิงโก 

พยญัชนะอยูไ่หนเอย่ 

สอนรูปแบบประโยค 请 ตา่งๆพรอ้มกบัอธิบายและ

ยกตวัอยา่งรูปแบบประโยค / พกั 5 นาที / อธิบายรูปแบบ 

请客 วา่มคีวามแตกตา่งจากรูปแบบ 请 อ่ืนๆอยา่งไร 

พรอ้มกบัยกตวัอยา่งวิธีการใช ้

ช่ัวโมงที ่11 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน / เลน่ปิงโก สระอยู่

หนใด 

สอนรูปแบบประโยคคาํถาม 你叫什么名字 (คณุช่ือ

อะไร) / ใหน้กัเรยีนจบัคูก่นัพรอ้มกบัผลดักนัใชป้ระโยค 你

叫什么名字 ในการถามและการตอบ / พกั 5 นาที / สอน

การใชป้ระโยคยอ่ในการถาม (你呢) / ใหน้กัเรยีนเขียน

ประโยคทัง้หมดเป็นพินอิน 

ช่ัวโมงที ่12 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

สอนคาํศพัทป์ระเทศตา่งๆ / ใหน้กัเรยีนลองเขียนช่ือ

ประเทศตา่งๆเป็นพินอินพรอ้มกบัเฉลยและอธิบาย / พกั 5 

นาที / สอนรูปแบบการถาม-ตอบ ประเทศของตนเองพรอ้ม

กบัจบัคูส่นทนาเรือ่งการถาม-ตอบประเทศของตนเอง  

ช่ัวโมงที ่13 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

สอนคาํศพัทเ์ก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั / สอนรูปแบบ

ประโยค 你去哪里 / พกั 5 นาที / ใหน้กัเรยีนลองแตง่

ประโยค 你去哪里 โดยใชค้าํศพัทเ์ก่ียวกบักิจวตัรประจาํ

วนัท่ีไดเ้รยีนไปวนันี ้ 

ช่ัวโมงที ่14 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

สอนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัของใชใ้นชีวติประจาํวนั / สอนรูป

ประโยค 这是什么 พรอ้มกบัยกตวัอยา่งและอธิบาย / พกั 

5 นาที / ใหน้กัเรยีนผลดักนัถาม-ตอบรูปแบบประโยค 这

是什么 / ทาํแบบฝึกหดัท่ี 2 เรือ่ง 这是什么  

ช่ัวโมงที ่15 พดูคยุเรือ่งทั่วไปเพ่ือผอ่นคลาย

ก่อนเริม่เรยีน 

อา่นบทสนทนาเรือ่ง 我的朋友 พรอ้มกบัแปลและอธิบาย

คาํศพัท ์/ สอนการนบัเลขภาษาจีน / พกั 5 นาที / เลน่ปิงโก 

ตวัเลขหรรษา / ทาํแบบฝึกหดัท่ี 3 เรือ่ง ตวัเลขหรรษา / 

กลา่วคาํลาและใหก้าํลงัใจในการเรยีนภาษาจีนตอ่ไป 

 

หมายเหต ุ: สําหรบั PINYIN CLASS ในสปัดาหส์ดุทา้ย เรยีน 2 ชัว่โมง 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จาํกดั 
ที่อย ู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 
โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสอืเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้หนงัสือนําเขา้จากประเทศจีน 

ภาษาจีนหรรษา1 (PINYIN) (แบบเรยีน + Workbook) ในราคา ชดุละ 245 บาท 

 

หลกัสตูรพ้ืนฐานพินอิน  450 บาท    รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาจีนออนไลน ์หลกัสตูรภาษาจีนหรรษา1 (8 Unit/15 Hours) 

2.หนงัสือเรยีน สง่ทาง E-Mail ( ผ ูเ้รยีน Print เอง ) 

 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จาํกดั 
ที่อย ู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 
โทร.038-551-248,081-576-9595 

ขัน้ตอนการ สมคัรเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพพี ี ไชนีช  โฮม 

                                     ธนาคาร : กสิกรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                     เลขทีบั่ญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จาํกดั 
ที่อย ู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 
โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุทา่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ และ มีความสนใจในโครงการ

ตา่งๆ ของบา้นภาษาจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดแูลกนัเหมือน

ครอบครวั และจะพยายามทําใหผ้ ูเ้รยีน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ  

เป็นความทรงจําดีๆ เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรยีนร ูท่ี้มีเป้าหมาย ใน

อนาคตต่อไป... 
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